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VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

ESTADODOMARANHÃO
PREFEITURAMUNICIPAL DE JOÃO LISBOA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2022 (SRP) A Prefeitura Municipal de João Lisboa � MA,
por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará
licitação naMODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO:Menor Preço por Item. OBJETO:Aquisição
eventual e futura demateriais didáticos.CÓDIGOUASG: 980809. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/
02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Aber-
tura: 03 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus
anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://joaolisboa.ma.gov.br, podendo ainda ser obtido
por meio de solicitação no e-mail cpljoaolisboa@hotmail.com e, por fim, consultado, lido e
obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de
DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licita-
ções, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de João Lisboa (MA) sito na Av. Impera-
triz nº 1331, Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. MARCOS
VENÍCIO VIEIRA LIMA - PREGOEIRO

Marwelblog
PorMoreira Silva

DEUS, peço saúde para todos.
Desejos de Moreira do Marwel.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA

URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que
precisam de Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me
nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor
JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenida-
de. Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas
Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha
Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüili-
dade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm
fé. Muito Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro desta oração,

para propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também
publicar imediatamente após o pedido.

FELIZANIVERSÁRIO
Parabéns para o delegado de carreira do

Pará, LEANDRO DASILVAALVES, pelo seu
aniversário na próxima sexta-feira, 23 de se-
tembro. O capacitado chefe de Polícia, na in-
fância, foi atleta do Marwel.

MARWELNOVOSÓCIO
O Comandante do destacamento de con-

trole do espaço aéreo de Imperatriz, Capitão
DAVYANDERSONDEANDRADE, é o mais
novo sócio honorário da primeira Escolinha
de Futebol de Imperatriz. Nosso Oficial da
Força Aérea Brasileira recebeu muito bem na
área Militar o colunista da página MARWEL-
BLOG, MOREIRA. Na foto, vemos MOREI-
RA, Capitão ANDRADE e o Sargento ALEX.

FELIZANIVERSÁRIO
Parabéns para o oficial superior do Exército

Brasileiro, Coronel ROBERTOFURTADOBA-
TISTA, pelo seu aniversário neste domingo, 18
de setembro. Na foto, nosso aniversariante apa-
rece com o juiz de direito, ADOLFO PIRES
DAFONSECANETO.Coronel FURTADO, que
comandou o 50° BIS, foi bastante elogiado pela
sociedade organizada de Imperatriz.

DESTAQUE
Destaque para o juiz de direitoMÁRIOHEN-

RIQUE MESQUITA REIS. Ele recebeu dos
diretores do Marwel o título de sócio honorá-
rio da primeira Escolinha de Futebol de Impe-
ratriz. Na foto, vemos o Magistrado com o
Ten CelMendesMelo, comandante do 50º BIS.
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Geral

(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486(99) 99122-2486

Salão comcapacidade
para 200 pessoas

Rua Frei Manoel Procópio, 58 - Centro

ALUGA-SE PARA EVENTOS

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Fone: 3525-2278
ASSINE E LEIA

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a
referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua

Maranhão n° 538, Centro, esquina
com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

A polícia apreendeu cerca
de 800 kg de maconha que
estavam escondidos em um
caminhão e prendeu um ho-
mem de 44 anos que trans-
portava a droga na BR-153,
município de Talismã, nesta
quinta-feira (15).
A apreensão e prisão foram

realizadas pela PolíciaMilitar
do Tocantins (PMTO), em
conjunto com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e a Polí-
ciaMilitar de Goiás (PMGO).
A PMTO informou que, ao

ser abordado, o condutor do
caminhão ficou nervoso. En-
tão, os policiais realizaram
uma busca veicular e locali-
zaram os vários tabletes de
maconha escondidos embaixo
da carga de ração.
O motorista já possui pas-

sagens criminais e foi condu-
zido à Central de Flagrantes
de Porangatu (GO), onde foi
autuado pelo crime de tráfico
interestadual de entorpecen-
tes. (Assessoria)

Caso foi solucionado após denúncia anônima

APolíciaCivil doTocantins
indiciou seis colombianos pela
prática do crime de usura, po-
pularmente conhecido como
�agiotagem� nesta sexta-feira
(16). O caso foi solucionado
após denúncia anônima.
As investigações da Polícia

Civil apontam que o grupo
pode ter adaptado um sistema
de empréstimo de dinheiro a
juros usado em Bogotá, capi-
tal da Colômbia, e obtido lu-
cro com a atividade proibida.
O método é parecido com

o praticado pelos agiotas bra-
sileiros, contudo, os estrangei-
ros emprestam dinheiro co-
brando juros abusivosmedian-
te o pagamento de prestações
diárias, prática popularmente

Polícia do Tocantins indicia
colombianos por prática de agiotagem

Juros chegavam a 20 por cento e cobrança era feita diariamente
conhecida como �gota a gota�.

Como funciona?
Sobre o valor emprestado,

é cobrado um percentual de
20% de juros ao mês, que é
embutido nas parcelas que o
tomador terá que pagar diari-
amente. Em Palmas, a polícia
estima que um número ex-
pressivo de pessoas pode ter
celebrado empréstimo nestas
condições.
A maior parte dos clientes

é composta por pequenos co-
merciantes da região sul da
capital.Acredita-se, inclusive,
que muitos deles encerraram
suas atividades recentemente
por não conseguirem honrar
os empréstimos abusivos.

Na delegacia, os comerci-
antes vitimados foramouvidos
e confirmaram a realização de
empréstimos, alegando que
todos os dias um �cobrador�
recolhia, nos seus estabeleci-
mentos, certa quantia em di-
nheiro correspondente a par-
te do montante devido, acres-
cido de juros.
Ao serem interrogados, os

colombianos confirmaram a
reiterada prática criminosa,,
mas disseram não saber que
era proibido.

Punição
O delegado Diego Camar-

go explicou que os estrangei-
ros com visto de residência
temporária noBrasil, ao serem

indiciados, correm o risco de
não terem renovada a sua per-
missão de viver no país.
�E em relação aos imigran-

tes com autorização de resi-
dência permanente, sujeitam-
se a perder o Registro Nacio-
nal de Estrangeiros por ser
condição de permanência em
territóriobrasileiroo respeito às

leis nacionais, restando termi-
nantemente proibida a prática
de crimes�, disse o delegado.
Ainda segundo o delegado,

�o fato é preocupante por ha-
ver abusividade gritante na
cobrança de juros, o que pode
levar os tomadores de emprés-
timo a um endividamento que
inviabilize suas atividades�.

Contudo, a autoridade policial
destaca que é possível frear
essa cobrança excessiva por
meio de decisão judicial cível
que declare nulos os juros.
O crime de usura é previs-

to no artigo 4º da Lei Federal
nº 1.521/51 e apenado com
detenção de 06 meses a 02
anos, e multa. (Assessoria)

PM encontrou a droga escondida embaixo da carga de ração

Motorista é preso com 800 kg de maconha
Divulgação / PM-TO
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